REGULAMIN REKRUTACJI
PROJEKTU „Rodzinna Akademia Społeczna”
Uczestnikami w projekcie mogą być dzieci w wieku 6 - 18 lat oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie
Białegostoku (w szczególności Starosielc) oraz pobliskich miejscowości (nie dalej niż 40 km od
Białegostoku) w woj.podlaskim, głównie pochodzący z rodzin wielodzietnych,
Rekrutacja trwa od 1.06. do 15.09.2018 r.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie osobiście lub mailowo pod poniżej wymienionymi
adresami, wypełnionej poprawnie i podpisanej Ankiety Rekrutacyjnej.
FUNDACJA "PRO ANIMA"
ul. Jagienki 4 Białystok 15-480
www.proanima.pl e-mail: biuro@proanima.pl

FUNDACJA "VEXILLA REGIS"
ul. Szkolna 2A Białystok 15-640
www.vexillaregis.pl e-mail: biuro@vexillaregis.pl

Kryteria formalne:
- dzieci w wieku (6 -18 lat) oraz osoby dorosłe (w tym minimum 50% stanowić muszą rodzice dzieci) - weryfikacja
wgląd do dowodu osobistego (DO), legitymacji, oświadczenie
- zamieszkiwania na terenie na terenie miasta Białystok lub pobliskich miejscowości (nie dalej niż 40 km od
Białegostoku) - wgląd do DO/ oświadczenie (w przypadku tzw. "nowych" dowodów które nie zawierają adresu
zamieszkania)

Kryteria pierwszeństwa (waga pkt.)
- zamieszkiwanie na terenie osiedla Starosielce +10 pkt. (zgodnie z zasadą EMPOWERMENT – projekt wzmacnia
potencjał lokalnej społeczności) – weryfikacja: wgląd do DO -nie dotyczy tzw.nowych dowodów osobistych - wówczas
weryfikacja na podstawie oświadczenia, analiza miejsca zamieszkania z podziałem terytorialnym
Białegostoku/oświadczenie - jak wyżej
- osoby dotknięte DYSKRYMINACJĄ WIELOKROTNĄ (niepełnosprawność, wielodzietność, ubóstwo itd.) +10 pkt. –
weryfikacja: oświadczenie, zaświadczenie z MOPS/GOPS, zaświadczenie o posiadanych dzieciach i inne.
- dzieci charakteryzujące się słabymi wynikami w nauce – tj. poniżej średniej 4,2 na koniec poprzedniego roku
szkolnego +5 pkt. (weryfikacja. Wgląd do średniej ocen – dokument)
- osoby nie uczestniczące w poprzedniej edycji projektu realizowanego w 2017 r. + 5pkt. – Kryterium ma na celu
spójne i efektywne wydatkowanie środków publicznych. Oferenci nie zamykają drogi do udziału w projekcie dla
uczestników z 2017 r. Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty otrzymają jednak osoby które nie brały udziału w
projekcie w 2017 r. – rozszerzy to zakres wpływu projektu na lokalną społeczność.
Punkty określone w ramach kryteriów pierwszeństwa mogą się sumować.
Dzieci mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

FUNDACJA "PRO ANIMA"
ul. Modlińska 1/206 Białystok 15-066
www.proanima.pl e-mail: biuro@proanima.pl

FUNDACJA "VEXILLA REGIS"
ul. Szkolna 2A Białystok 15-640
www.vexillaregis.pl e-mail: biuro@vexillaregis.pl

www.akademiarodzinna.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

